Styrelsemötesprotokoll
Datum: 2021-08-25

Plats: E:0526, LTH

Org-nr: 802440-2706

§ 0. Deltagare
Närvarande:
Kristoffer Westring, Georgij Michalitin, Linus Miller, Christoffer Cederberg

§ 1. Mötet inleds
Kristoffer förklarade mötet öppnat 17.50.

§ 2. Val av mötesordförande
Kristoffer valdes till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare
Georgij valdes till mötessekreterare.

§ 4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 5. Snatteri på ETF
I början av augusti uppstod misstankar om att en av föreningens medlemmar vid upprepade
tillfällen har snattat från föreningens kylskåpsförsäljning. Den aktuella medlemmen har vid
dessa tillfällen inte skrivit upp det som denne har tagit från kylskåpet. Vid åtminstone ett par
tillfällen har medlemmen loggat ut i stället för att trycka på “Pay” på skärmen.
Medlemmen har stängt av väggkameran i labbet genom att dra ut sladden (2021-08-11).
I anslutning till denna händelse, frågade Kristoffer om medlemmen hade dragit ut sladden till
kameran. Medlemmen förnekade att denne gjort detta.
Det upptäcktes att medlemmen försökt att rotera takkameran (2021-08-10). Det misstänks
att medlemmen har gjort detta i syfte att kylskåpet inte ska synas i kamerabilden.
Styrelsen har analyserat bilder från kameraloggen. Kristoffer har tagit fotografier på
kylskåpslappen där medlemmens uppskrivna köp finns dokumenterade. Tillsammans med
bilderna från kameran kan det styrkas att medlemmen inte skrivit upp (därmed inte betalat)
för alla de kylskåpsvaror han tagit.

Styrelsen kommer att utreda vidare och kommer att diskutera om saken med berörande
medlem. Styrelsen beslutar att möjliga utfall skulle kunna innebära en periodbestämd
avstängning.
Kristoffer kontaktar tidigare ordförande, Kongo och Christoffer Lundgren, och frågar om råd.

§ 6. Personligt användande av ETFs nätverk
En medlem har en egen dator på ETF. Problemet uppstod då dator har kommunicerat med
osäker protokoll för streaming som informerades av LDC. Styrelsen beslutar att ingen privat
eller offentlig medialagring ska belasta universitetets och föreningens nätverk.

§ 7. Lokalflytt
Möte för omröstning angående lokalflytt till X-Labs kommer att vara på plats, E:C, med
möjlighet till digital uppkoppling den måndagen den 13 september kl 18:00. Omröstningen
sker enligt de villkor vi fått från Claes idag. Om villkoren ändras efter omröstningen krävs en
ny omröstning. Kristoffer mejlar Claes angående omröstningen och dess villkor.
Christoffer Cederberg kontaktar Morgan på DDG angående nätverk i M-huset.

§ 8.Höstterminsmöte
Det beslöts att hålla höstterminsmötet den 29 november kl 17:15 preliminärt på plats men
med möjlighet att delta digitalt, exempelvis via Zoom eller Discord.

§ 9. Övrigt
Under grillkvällen serveras hemlagad pizza. Medlemmar kommer att kontaktas och erbjudas
en plats. Grillkvällens budget utgår från den budget som sattes under vårterminsmötet.
Datum för sätts till 10 september. Kristoffer tar reda på om vi behöver boka innergården. Vi
utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av rådande situation kan
ändringar till grillkvällen komma att ske.
Funktionärerna måste engagera sig mer i föreningens verksamhet. Styrelsen kommer att
göra uppföljningar på funktionärernas arbeten mer regelbundet.
Ytterligare ett styrelsemöte beslutas att hållas inom kort, Kristoffer kontaktar styrelsen med
datum.

§ 10. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 20.04

Ordf. Kristoffer Westring

Sekr. Georgij Michaliutin

